ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Spisová
značka:

CN/124/CN/19

E-ZAK:

https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7444.html VVZ

Číslo jednací:

3179/19/CN
F2019-039773
Z2019-039773

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola
profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
SÍDLO:
Klatovská třída 1615/109, 30100 Plzeň
IČO:
69457425
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZADAVATELE:
Ing. Rostislav Študent, ředitel
POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE:
Bc. Radoslav Klement
PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:
https://ezak.cnpk.cz/profile_display_104.html
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona.
ZADAVATEL:

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň
Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona a dle Pravidel pro žadatele
a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020
Veřejná zakázka je financována z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020, prioritní
osa 5 – Energetické úspory – identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009279
Zadavatel ve veřejné zakázce „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“ v souladu s § 122 odst. 1) zákona
134/2016 Sb. rozhodl o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena dle zadaných hodnotících kritérií jako
ekonomicky nejvýhodnější:
Vybraný dodavatel: MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.,
IČ: 26385759, sídlem: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10
ODŮVODNĚNÍ:
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla v souladu s § 114 zákona ekonomická výhodnost, kdy kritériem A
byla nejnižší nabídková cena s vahou 70%, kritériem B byla cena pozáručního s vahou 30%. Výsledkem byl součet bodů za
obě kritéria. Nabídka s nejvyšším bodovým ziskem byla pro zadavatele ekonomicky nejvýhodnější. Vzorec pro výpočet
byl součástí zadávací dokumentace.
Vybraný dodavatel MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., IČ: 26385759, sídlem: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10,
předložil cenovou nabídku za provedení díla ve výši 106 336 924,38 Kč bez DPH (128 667 678,49 Kč vč. DPH), za což mu
náležel zisk 70 bodů a cenovou nabídku za provádění pozáručního servisu po dobu 60 měsíců po uplynutí záruční lhůty
sjednané Smlouvou o dílo k předmětné zakázce v hodnotě 1 Kč bez DPH (1,21 Kč vč. DPH), což bylo ohodnoceno 30 body.
Celkový zisk tedy činí 100 bodů.
V souladu s § 39 odst. 4) zákona bylo provedeno posouzení nabídky z hlediska splnění podmínek zadávacího řízení až po
hodnocení nabídek. Vybraný dodavatele splnil požadavky zadávací dokumentace a zákona.
POUČENÍ
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. zákona 134/2016 Sb., které musí
stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím
lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.
V Plzni dne
Ing. Rostislav Študent, ředitel
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